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ŠTRBSKÉ NOVINY
Noviny pre občanov a návštevníkov Štrby, Tatranskej Štrby a Štrbského Plesa

Spomíname s láskou
„ . . . Zaspali posledným spánkom,
pokorne vystúpili z času
a podali ruku spomienkam . . .“

V predvečer Pamiatky zosnulých - 1. novembra 2019 (piatok)
o 14,00 hod. sa uskutoční na našom cintoríne pietny akt
a po skončení v Dome smútku ekumenická pobožnosť.
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Obhliadnutie za letnou turistickou sezónou 2019 na Štrbskom Plese
Letná sezóna 2019 na Štrbskom Plese potvrdila trend rastu návštevnosti ako ubytovaných hostí tak jednodňových návštevníkov primárne
zo Slovenska.
Najväčší podiel a nárast našich návštevníkov
tvorili Slováci, pre ktorých boli motivátorom
k pobytu v tomto roku novo zavedené rekreačné poukazy, či počasím na turistiku a prechádzky vydarený mesiac august, viaceré tradičné
podujatia na Štrbskom Plese a Štrbské Pleso

ska, Ukrajiny, Izraelu, Veľkej Británie, Indie,
Austrálie. Vo všeobecnosti predbežné štatistické odhady za celé Vysoké Tatry poukazujú na
kontinuálny mierny pokles nemeckých návštevníkov a kontinuálny rast českých návštevníkov
počas letných sezón.
Hotelieri, ubytovatelia a prevádzkovatelia
služieb na Štrbskom
Plese hodnotili na destinačnom stretnutí po

neúmerným množstvom áut na Štrbskom Plese
v letných a víkendových top termínoch, ktorú
sa v lete darilo zvládnuť aktívnou prácou miestnej polície a vytvorením viacerých dočasných
parkovacích plôch. Tieto však mali negatívny
vizuálny a ekologický aspekt. Pripomienky zo
strany návštevníkov sa objavovali na situáciu
v chýbajúcich dopravných prepojeniach smerov
na Tri Studničky a Podbanské a preplnenejšou
,,zubačkou“ a električkami v top sezónnych
termínoch. Pozitívny ohlas priniesla estetizácia

Verejné priestranstvá skrášlili sochy z Rezbárskeho sympózia.

Čulý ruch na Štrbskom Plese.

Tradičné člnkovanie.

ako obľúbené miesto – východzí bod na tatranské túry a štíty.
Druhou najsilnejšou a tradične turisticky
vernou návštevníckou skupinou sú Česi a tiež
naši severní susedia z Poľska. Okrem týchto sa
v menšej miere vyskytovali aj hostia z Maďar-

letnej sezóne 18.
septembra
2019
v hoteli Patria tohtoročnú letnú sezónu
z hľadiska návštevnosti ako veľmi vydarenú.
Z pohľadu destinácie
a návštevníkov najviac rezonovali témy,
ktoré sa rozoberali
na stretnutí: negatívna medializácia resp. chýbajúce informácie
k projektu stavby vyhliadkovej veže na Štrbskom Plese zo strany verejnosti, ale aj domácich subjektov či negatívna verejná mienka a
PR Štrbského Plesa s touto témou spojené.
Medzi inými situácia s parkovacou politikou a

VÝZVA

a čistota verejných priestranstiev na Štrbskom
Plese, či prevádzka mobilných WC okolo jazera.
Na tieto i ďalšie aspekty rozvoja turistickej
lokality a prevádzky verejných služieb sa už
zamerali viaceré koncepčné kroky v riešení
zo strany samosprávy, destinačnej spoločnosti a subjektov, pretože – nie je nám to jedno.
V rámci príprav počas letnej sezóny do nadchádzajúcej zimnej sezóny 2019/2020 sa zrealizovalo viacero spoločných pracovných stretnutí
k problematike skipasov, skibusov, verejných
elektronabíjacích staníc či udržateľnej mobility
v doprave, autobusových a železničných spojov, parkovacej politike s opatreniami už na
letnú sezónu 2020.
Janka Luptáková, PhD., MBA,
Štrbské Pleso marketing

Vyzývame všetkých občanov a podnikateľov, ktorí poskytujú odplatné prechodné ubytovanie na území obce Štrba,
vrátane častí Tatranská Štrba a Štrbské Pleso a podávajú ročné hlásenie, aby v zmysle platného VZN 12/2015 najneskôr
do 31. 10. 2019 podali Hlásenie k dani za ubytovanie za posledné obdobie a daň odviedli v hotovosti alebo na účet obce.
Tlačivo nájdete aj na www.strba.sk (ako vybaviť - dane a poplatky - daň za ubytovanie). Môžu tak urobiť kedykoľvek v úradných
hodinách na Obecnom úrade v Štrbe v kancelárii č. 3, resp. v kancelárii OcÚ v Tatranskej Štrbe, poštou alebo elektronicky.
V prípade, že občan alebo podnikateľský subjekt je evidovaný ako poskytovateľ prechodného ubytovania, ale v roku 2019
žiadne ubytovanie neposkytol, je povinný podať nulové hlásenie. Kontakt: krajcirikova@strba.sk, 052/787 88 21.

ŠTRBSKÉ NOVINY 3

Čo je potrebné vedieť k podávaniu priznaní k dani nehnuteľnosti
Obec Štrba upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, aby nezabudli podať:
Do 31.01.2020 priznanie
k dani z nehnuteľností, ktoré
podávajú vlastníci nehnuteľností,
•ktorí v katastrálnom území
obce Štrba (Štrba, Tatranská
Štrba, Štrbské Pleso) v roku
2019 kúpia, predajú, darujú
alebo dostanú do daru nehnuteľnosť,
•ktorým bolo v roku 2019 vydané stavebné povolenie na stavbu, kolaudačné rozhodnutie (na stavbu, prístavbu, nadstavbu),
rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby (bytu, nebytového priestoru),
rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,
•ktorí začali v roku 2019 užívať drobnú stavbu, stavbu tvoriacu príslušenstvo
k hlavnej stavbe,
•ktorí začali v roku 2019 užívať nehnuteľnosť na území obce bez kolaudačného
rozhodnutia,
•ktorým sa v roku 2019 zmenila výmera
parcely, druh pozemku alebo podiel na liste
vlastníctva, alebo ak došlo k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu parcely pozemkov v katastri nehnuteľností na území
obce,
•ktorí si v zdaňovacom období 2019
vysporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo
k nehnuteľnostiam na území mesta,
Do 31.01.2020 priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podávajú nájomcovia nehnuteľností,
•ktorí v roku 2019 uzatvorili nájomnú
zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom,
•ktorí majú uzatvorenú zmluvu o nájme
k pozemku, ak nájom trvá alebo má trvať
najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný
v katastri.
Do 30 dní po právoplatnosti dedičského
konania alebo dražby priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podáva dedič alebo vydražiteľ nehnuteľnosti:
•ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou
v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo
•ktorý zdedil nehnuteľnosť v priebehu
zdaňovacieho obdobia na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
Daňovník v priznaní k dani z nehnuteľností nepočíta daň z nehnuteľností. Daňovník

•po prístavbe a nadstavbe,
ak došlo k zmene zastavanej
plochy a počte podlaží,
•zbúranie stavby na základe povolenia na odstránenie
stavby a po následnom zápise
v katastri nehnuteľností,
•zmena užívania stavby na
iné účely ako sa stavba užívala po kolaudácii,
•podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so

je povinný v príslušnom priznaní uviesť
všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane a priznanie podpísať. V prípade
bezpodielového spoluvlastníctva manželov
podáva priznanie len jeden z manželov.
V prípade podielového spoluvlastníctva
podávajú vlastníci daňové priznanie každý
sám do výšky svojho spoluvlastníckeho
podielu, alebo na základe dohody všetkých
spoluvlastníkov priznanie podáva jeden
z nich (zástupca).
Údaje pre vyplnenie priznania získa daňovník z listu vlastníctva k nehnuteľnosti
alebo z rozhodnutia Okresného úradu Poprad alebo z rozhodnutia stavebného úradu
alebo z iného rozhodnutia na základe, ktorého došlo k zmene vlastníckych práv.
Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na
povinnosť daňovníka podať priznanie k dani
z nehnuteľností sú zmeny, ktoré majú vplyv
na daňovú povinnosť:
•nadobudnutie nehnuteľnosti povolením
vkladu do katastra nehnuteľností; na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,
•predaj nehnuteľností alebo darovanie
nehnuteľností povolením vkladu v katastri
nehnuteľností,
•nadobudnutie nehnuteľností v dražbe,
•nadobudnutie nehnuteľností dedením,
•vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov; po rozvode a následnom vysporiadaní majetku,
•právoplatné stavebné povolenie na stavbu,
•právoplatné rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením,
•právoplatné rozhodnutie o dodatočnom
povolení stavby,
•právoplatné kolaudačné rozhodnutie na
stavbu,
•začatie užívania stavby, drobnej stavby,
•povolenie zmeny užívania stavby alebo
bytu alebo nebytového priestoru,

SPF,
•podpísania dlhodobého nájomného
vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,
•zriadením trhového miesta s predajným
stánkom,
•zmena druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,
•rozdelenie, preparcelovanie, scelenie
alebo prečíslovanie pozemkov v katastri
nehnuteľností,
•zmena výmery nehnuteľnosti po prístavbe alebo nadstavbe
Doručovanie priznaní k dani z nehnuteľnosti a
iných písomností správcovi dane
1. Elektronické doručovanie
Daňový subjekt (daňovník alebo platiteľ
poplatku za komunálny odpad) pre doručovanie písomností (napr. daňových priznaní,
oznámení, žiadostí …) správcovi dane môže
využiť elektronické služby pre doručovanie
prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.
2. Doručovanie e-mailom
V zmysle daňového poriadku podanie urobené daňovým subjektom elektronickými
prostriedkami (napr. e-mailom), ak nebolo
podané spôsobom podľa predchádzajúceho
odseku prostredníctvom www.slovensko.sk
je potrebné doručiť správcovi dane aj v listinnej forme, a to do piatich pracovných dní
od odoslania, inak sa podanie považuje za
nedoručené.
3. Doručovanie písomností v písomnej
forme
Daňový subjekt môže písomnosti (napr.
daňových priznaní, oznámení, žiadostí…)
doručiť správcovi dane osobne do podateľne obecného úradu alebo poštou prostredníctvom Slovenskej pošty. KONTAKT:
krajcirikova@strba.sk, 052/78 78 821.
Drahomíra Krajčiríková,
OcÚ Štrba

ŠTRBSKÉ NOVINY

4

Pokyny pre chovateľov hospodárskych zvierat
V súlade s legislatívou EÚ a SR, povinnosť registrovať chov (farmu) vzniká každému chovateľovi (držiteľovi) hovädzieho
dobytka, oviec, kôz, ošípaných, koňovitých zvierat bez ohľadu na počet držaných
– chovaných uvedených druhov zvierat.
Registrácia je vykonaná na základe
žiadosti vlastníka – držiteľa zvierat,
vykonaním kontroly priestorov určených na chov hospodárskych zvierat
a následným potvrdením registračného tlačiva, ktoré potom žiadateľ
zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ), kde bude
schválenej farme pridelené 6-miestne
číslo.
Individuálny register farmy – musia
v ňom byť zapísané všetky zvieratá na farme, podľa pretlače, údaje o
zvierati, o jeho matke, o prísune o odsune.
Údaje musia byť aktualizované podľa skutkového stavu. Register musí byť pre každý
druh zvierat zvlášť.
•Doklady zasielané do CEHZ (hovädzí dobytok
- HD, ovce -OV, kozy - KY)
Pri každej zmene – hlásenie zmien (narodenie, domáca zabíjačka....) ako i premiestnenie. Doklad o premiestnení (prísun na
farmu, či odsun na inú farmu ako aj úhyn a
odsun do kafilérie) musí byť nahlásená do
CEHZ v Žiline do siedmich dní od dátumu
zmeny (doklad o dodržaní 7 dňového termínu je dátum odoslania mailom, prípadne
podací lístok potvrdený poštou v danom
termíne a tento doklad musí byť archivovaný u chovateľa min 3 roky spolu s kópiou
hlásenia, či dokladu o premiestnení).
Výnimka (OV, KY): Trvalé označenie sa vykonáva pred každým presunom na inú farmu, najneskôr však do šiestich mesiacov
od narodenia. Hlásenie zmien – narodenie,
sa hlási do šiestich mesiacov od dátumu
narodenia.
Doklad o premiestnení ovce alebo kozy
na dočasnú farmu sa do CEHZ zasiela do
siedmich dní od premiestnenia. Premiestnené môže byť len zviera do 12 mesiacov
veku, určené na zabitie na dočasnej farme
v termíne do siedmych dní od premiestnenia.
•Domáca zakáľačka (HD, OV, KY) sa musí
nahlásiť telefonicky na RVPS Poprad
(052/7723085) minimálne 1 pracovný
deň pred jej vykonaním ( hlási sa číslo farmy, dátum domácej zakáľačky, ušné číslo
zvieraťa a jeho vek) a do 7 dní musí byť

do CEHZ zaslané hlásenie zmien s daným
úkonom, spolu s pasom zabitého zvieraťa.
•Doklady zasielané do CEHZ (ošípané - OŠ)
Všetky zmeny ktoré nastali v chove za
uplynulý mesiac sa do CEHZ hlásia súmárne raz mesačne – hlásenie zmien (narode-

nie, domáca zabíjačka....) a musia byť nahlásené do CEHZ v Žiline do desiateho dňa
nasledujúceho mesiaca (doklad o dodržaní
tohto termínu je dátum odoslania mailom,
prípadne podací lístok potvrdený poštou v
danom termíne a tento doklad musí byť archivovaný u chovateľa min 3 roky spolu s
kópiou hlásenia).
Predaj neregistrovanému chovateľovi –
zrušené! Musí byť registrovaná i farma s
1ks ošípanej!
•Domáca zakáľačka (OŠ) sa musí nahlásiť telefonicky na RVPS Poprad
(052/7723085) minimálne 1 pracovný
deň pred jej vykonaním ( hlási sa číslo
farmy, dátum domácej zakáľačky, počet
zvierat a ich vek).
KONE (KO) - koňovité zvieratá, narodené
v spoločenstve, sa identifikujú prostredníctvom jednotného identifikačného dokumentu v súlade so vzorovým identifikačným dokumentom pre koňovité zvieratá
(ďalej len „identifikačný dokument“ čiže „pas“).
Tento dokument sa vydá na celú dĺžku
života koňovitého zvieraťa. [kapitola II
Nariadenia EÚ č. 262/2015]. Všetky zvieratá (koňovité narodené od 01. 07. 2009)
musia byť označené v súlade s nariadením
EÚ č.262/2015 a vyhláškou č. 16/2012 Z.
z., transpondérom (čipom) alebo výpalom
u definovaných druhov [§ 1 odsek 5 vyhlášky č. 16/2012 Z. z.]. Výpalom ako alternatívnym spôsobom identifikácie možno
identifikovať kone plemien Shagya arab,
Arabský kôň, Lipican, Hucul, Norik muránskeho typu, Nonius a Furioso.
Koňovité zvieratá narodené v EU sa

identifikujú do 31. decembra roku narodenia koňovitého zvieraťa alebo v lehote šesť
mesiacov po dátume narodenia koňovitého
zvieraťa podľa toho, čo nastane skôr. Údaje
z transpondéra, resp. výpal musia byť čitateľné a umiestnené tak, aby bola zaručená
identifikácia zvierat.
Prvotnú registráciu koňovitého
zvieraťa v centrálnom registri hospodárskych zvierat zabezpečí držiteľ
do 14 dní od vydania pasu alebo od
dovozu koňovitého zvieraťa. Ak dôjde
k zmene vlastníka koňovitého zvieraťa, k premiestneniu koňovitého zvieraťa okrem premiestnenia pre účasť na
chovateľskej udalosti, exhibícii alebo
športovom podujatí, zasiela držiteľ do
CEHZ hlásenie zmien do 14 dní odo
dňa, keď ku zmene došlo. Ak dôjde
k úhynu, utrateniu, zabitiu, strate, kastrácii,
zasiela držiteľ do CEHZ hlásenie zmien do
14 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.
Pri nákupe zvierat a ich prísune na
farmu, musí chovateľ podať žiadosť na
RVPS v Poprade, kde budú uvedené údaje
o počte a druhu zvierat, ktoré majú byť prisunuté, ako aj adresa chovu odkiaľ zvieratá majú byť prisunuté. Tiež údaje o chove,
ako aj číslo chovu v CEHZ, kde majú byť
zvieratá prisunuté (údaje o farme žiadateľa). Presun je možný len medzi registrovanými chovmi! RVPS v Poprade danú žiadosť zaeviduje a odpovie na ňu písomne, či
mailom, kde stanoví podmienky, za akých
môže byť nákup (presun) uskutočnený.
Odpoveď na žiadosť je zasielaná žiadateľovi, súkromnému veterinárnemu lekárovi,
ktorý má daný chov pridelený a má zmluvu
z RVPS Poprad, ako aj RVPS v mieste pôvodu zvierat. Táto po splnení podmienok
stanovených v odpovedi na žiadosť, potvrdí
túto skutočnosť vypísaním Sprievodného
dokladu, ktorý musí sprevádzať zvieratá
z jednej farmy na druhú. Zároveň v termíne
do 7 dní musí byť táto zmena nahlásená
do CEHZ v Žiline. Doklad o premiestnení,
ktorého originál sa zasiela do CEHZ, jedna
kópia ostáva na farme z ktorej boli zvieratá
odsúvané, jedna kópia zostáva na farme,
kde boli zvieratá prisunuté. Originál dokladu o premiestnení zasiela do CEHZ v Žiline
farma, kde boli zvieratá prisunuté. Zvieratá
musia byť vždy presúvané len so súhlasom
RVPS a sprevádzané Sprievodným dokladom.
Chovateľ, ktorý má záujem produkovať
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výrobky živočíšneho
pôvodu má povinnosť
ohlásiť svoju činnosť
(akýkoľvek
stupeň
výroby, spracovania a
distribúcie produktov
živočíšneho pôvodu),
ktorá mu vyplýva z
§ 37 ods. 1 písm. a)
zákona č. 39/2007
Z.z. o veterinárnej
starostlivosti. Pri nedodržaní tejto ohlasovacej povinnosti mu
hrozí uloženie pokuty
vo výške od 400 do
3 500 eur v zmysle
§ 50 odst. písm. a)
zákona č. 39/2007
Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Ohlásenie
činnosti treba vykonať
na RVPS v Poprade u
MVDr. Agáty Príhodovej, vedúcej odboru

Hygieny potravín a úradnej kontroly potravín. (052/7723085, HygienaPotravin.PP@
svps.sk )
KONTAKTY:
•Regionálna veterinárna a potravinová správa
Poprad (RVPS), Partizánska 83, 058 01 Poprad, 052/7723085, ZdravieZvierat.PP@
svps.sk, Sekretariat.PP@svps.sk
•Plemenárske služby SR - CEHZ Žilina - Centrálna evidencia hospodárskych zvierat,
(HD, OV, KY, OŠ), Rosinská cesta 12, 010
08 Žilina, cehz@pssr.sk, 041-5073 744,
www.pssr.sk
•Plemenárske služby PS SR š.p., Parková 13,
951 93 Topoľčianky (kone), +421 37 6301
613
•Plemenárske služby SR – regionálne pracovisko Poprad, Hraničná 3584/28,
05801 Poprad, Ing. Ganzarčíková 0908
676 335, pracovisko Prešov – Ing. Spišák
0905 700 961
•Kafiléria: VAS s. r. o., Mojšová Lúčka,
011 76 Žilina, vas@vas-ml.sk , +421 - 41 5654 110, +421 903 695 939
LEGISLATÍVA - odkazy:
https://www.pssr.sk/index.php/sk/legislativa/
TLAČIVÁ:
https://www.pssr.sk/index.php/sk/
tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat/
Regionálna veterinárna
a potravinová správa Poprad
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Spod hladiny plies vylovili vyše sto kilogramov odpadu
Do štyroch tatranských plies sa 11. 10. 2019 ponorili potápači, aby z nich vytiahli neporiadok, ktorý sa pod hladinu dostal predovšetkým počas
tohtoročnej letnej turistickej sezóny. V rámci 26. ročníka akcie Čisté vody spolu s nimi vyčistili tiež zatopený kameňolom v popradskej Kvetnici,
kde okrem odpadu objavili aj mínometný granát.
Do Štrbského, Popradského, Velického
a Nového Štrbského plesa sa tento rok zanorilo
dokopy 75 potápačov. Najväčší záujem bol už
tradične o Štrbské pleso, odkiaľ 45 potápačov
vylovilo 68,5 kilogramu odpadu, vo vreciach
končili najmä plastové poháriky, sklenené fľaše,
našli sa však tiež zvyšky plota, ktorým sa ohradzujú bežecké trate, železné tyče, peňaženka
s mincami či plastová figúrka potápača. Lokalitu
pri hoteli Solisko potápači tento rok zamenili za
inú, do vody vchádzali pod hotelom Patria. „Hoci
túto časť plesa sme naposledy čistili ešte v roku
2008, príjemne nás prekvapilo, že neporiadku
nebolo až toľko, ako sme očakávali. Sme teda
spokojní, že osveta zabrala. Všetci, ktorí sa do
vody zanorili, sa aj vynorili a ja som rád, že si užili
nielen neopakovateľnú atmosféru pod hladinou
tatranských plies, ale prispeli i k čistote prostredia v najstaršom slovenskom národnom parku,“
zhodnotil 26. ročník akcie Čisté vody jej koor-

Otvorenie „Čistých vôd“ pri brehu jazera.

dinátor Pavol Kráľ zo Štátnych lesov TANAP-u,
ktoré sú hlavným organizátorom podujatia.
Z ostatných troch plies vylovili potápači dokopy 48 kilogramov odpadu. Najmenej (iba
1,5 kilogramu) vyniesli jedenásti potápači z Nového Štrbského plesa.
Štátne lesy TANAP-u akciu organizujú v spolupráci s Potápačskou školou Technical Diving
zo Spišskej Novej Vsi, Zväzom potápačov Slovenska, Potápačským klubom Vodnár z Popradu
a Nemocnicou Košice-Šaca a. s., 1. súkromná
nemocnica.
Podujatie je súčasťou Medzinárodného festivalu potápačských filmov.
Zdroj: ŠL TANAP-u
Potápači v akcii v jazere Štrbské pleso.

Ocenenia pre členov ZO SZPB v Štrbe
V roku 2019 si pripomíname 75. výročie odboja slovenského národa v Slovenskom národnom
povstaní. Priamych účastníkov SNP rapídne ubúda, ale toto výročie je príležitosťou ohodnotiť
aj aktívnu účasť na činnosti SZPB medzi tými, čo sa snažia zachovať odkaz hrdinov bojujúcich
v Povstaní – medzi členmi organizácie.
Oblastný výbor SZPB vyjadril poďakovanie za aktívnu prácu v našej základnej
organizácii a rozhodol udeliť ocenenia šty-

rom členom: Pavlovi Otčenášovi, Michalovi
Sýkorovi, Jánovi Tomkovi a Anne Gejdošovej. Bol im schválený pamätný odznak so

Ocenená Anna Gejdošová s tajomníkom OV
SZPB v Poprade Jánom Pavlovčinom.
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stužkou za významnú činnosť a spoluprácu pri presadzovaní pokrokových tradícií
odkazu boja za slobodu a proti fašizmu
a za dlhoročnú záslužnú prácu v prospech
zväzu a spoločnosti.
Predsedovi ZO Pavlovi Otčenášovi bol
odznak odovzdaný na okresnej konferencii SZPB 23.3.2019 a ďalším trom členom
výboru ZO ocenenia slávnostne odovzdal
tajomník Oblastného výboru Poprad Ján
Pavlovčin v týchto dňoch v priestoroch
Obecného úradu v Štrbe. Súčasťou aktu
bolo prijatie u starostu obce Michala Sýkoru.
Všetci štyria prijali odznaky s pokorou
a spomienkou na tých, ktorí v boji hájili
našu slobodu. V ďalšej práci v ZO chcú
adresnejšie využívať rozličné formy práce
s mládežou, s členskou základňou a sympatizantmi.
Anna Gejdošová,
ZO SZPB Štrba

Ocenenie obdržali Ing. Ján Tomko, Pavol Otčenáš a Michal Sýkora.

Víkend v maďarskej obci Vasegerszeg
V dňoch 4. - 6. októbra 2019 delegácia z našej obce, vedená starostom obce Michalom Sýkorom, navštívila maďarskú obec Vasergerszeg na
pozvanie jej starostu Jozsefa Németha. S touto obcou nás spája MUDr. Markušovský, ktorý sa narodil v Štrbe a žil v spomínanej obci.
Stretnutie bolo také ako pri každom vzájomnom stretnutí srdečné, priateľské a úprimné. Konalo sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a ukončenia 5-ročného volebného obdobia.
Podujatiu dali punc dôležitosti aj pozvané osobnosti - poslanec maďarského parlamentu Peter Ágh, podpredseda župy
Vas Ferenc Marton a Dr. János Condor.
Prihovoril sa aj starosta našej obce Michal Sýkora a odo-

Delegácia zo Štrby pred slávnostným podujatím.

V Budapešti sa zastavili u zberateľa pohľadníc, ktorý pripravil okolo 200 pohľadníc zo Štrbského Plesa.

vzdal obci Vasergerseg obraz Štrby
s panorámou Vysokých Tatier a publikáciu
Štrbské Pleso a okolie, ktorá bola preložená do maďarčiny. Rozdali ju prítomným
hosťom i dôchodcom a neskôr aj ostatným
domácnostiam vo Vasegerszegu.
Starosta maďarskej obce József Németh
po príhovore pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším poďakoval obci Štrba za spoluprácu, za vzájomné priateľské vzťahy i za
udržiavanie pamiatky na významného štrb-
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ského rodáka MUDr. Ľudovíta Markušovského, objaviteľa nosového zrkadla.
Odovzdal pamätné medaily starostovi
Michalovi Sýkorovi, zástupkyni starostu
Ing. Dagmar Vincovej, Ľubomíre Otčenášovej a tlmočníkom Jánovi Marosimu
a Adriane Smoleňákovej.
Pri každej návšteve obce Vasegerszeg
spomienka patrí aj MUDr. Ľudovítovi Markušovskému, ktorý je spojený s našou obcou nielen preto, že sa v nej narodil, ale
aj že sa k nej hlásil, rád sa do nej vracal
sám i so svojou manželkou a svojimi priateľmi lekármi, že ju finančne podporoval aj
v dobách, ktoré neboli ľahké ani pre jeho
samotného. Pri pamätníku Fera Guldana,
ktorý bol odhalený pri 200. výročí od narodenia Markušovského sa delegácia zo
Štrby poklonila a položila veniec.
Návšteva vo Vasegerszegu pokračovala
stretnutím s podpredsedom maďarského
parlamentu Csabom Hende, na ktorom rokovali o uvedení publikácie Štrbské Pleso
a okolie maďarským čitateľom, ktoré by sa
malo uskutočniť v priestoroch budovy maďarského parlamentu.
P.S.
13. októbra 2019 sa konali v Maďarsku
parlamentné voľby a do funkcie starostu
obce Vasegerszeg bol opäť zvolený József
Németh. Blahoželáme!
Ľubomíra Otčenášová

Rokovaciu miestnosť zdobí takýto zaujímavý obraz.

OZNAM

V súvislosti s pripravovaným
mimoriadnym číslom Štrbských
novín, ktoré bude venované
obetiam 1. a 2. svetovej vojny,
prosíme spoluobčanov o spoluprácu. Na webovej stránke
obce a informačnom kanáli
obecného televízneho vysielania budú zverejnené mená
účastníkov – vojakov a obetí
1. a 2. svetovej vojny, ku
ktorým zatiaľ nemáme žiadnu
fotodokumentáciu. V prípade,
že sa u vás takéto fotografie
nachádzajú, môžete ich doručiť
na obecný úrad alebo do predajne Rozličný tovar
M. Petruška v Štrbe. Ďakujeme.

Starosta obce Vasergeszeg pri priberaní fotoobrazu našej obce.

Pri pamätníku MUDr. Markušovského.
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Mozaika jesenných podujatí
Stretnutie tých skôr narodených

Dôchodcovia z Tatranskej Štrby počas podujatia.

Podujatie umocnila svojím vystúpením speváčka Gizka Oňová.

Tak, ako v prírode ubiehajú
ročné obdobia, tak nejako sa
i človeku míňa rôčik za rôčikom a pomaly nastáva jeseň
života. Je to čas na spomínanie. V mesiaci október, ktorý
je Mesiacom úcty k starším,
pripravujeme pre tých skôr
narodených podujatie, aby
sme im vyčarili úsmev na tvári pri kultúrnom programe. Pre
dôchodcov Tatranskej Štrby
vystúpili deti Materskej ško-

ly v Tatranskej Štrbe a Ľudová hudba DFS
Štrbianček. Podujatie sa konalo v nedeľu
6. októbra 2019 v Dome seniorov. Prítomným sa prihovorili Mgr. Jaroslav Hajdučko
a zástupkyňa starostu Ing. Dagmar Vincová, ktorá vyjadrila našim starším spoluobčanom úctu, poďakovala za celoživotnú
prácu a popriala zdravie a peknú jeseň
života. Úprimné slová venoval starkým aj
kňaz Mgr. Stanislav Baloc.
Na tomto stretnutí bol venovaný priestor
i gratuláciám s veršami a čokoládou jubilujúcim spoluobčanom, ktorí v roku 2019
oslávili 70, 80 a viac rokov.
Podujatie umocnila svojím vystúpením
speváčka Gizka Oňová, ktorá svojou bezprostrednosťou dokázala na tvárach všetkých zúčastnených nielen vyčariť úsmev,
ale aj rozihrať žilky, či vyprovokovať spev
a tanec.
Všetkým starkým prajeme, nielen v tomto mesiaci, ale po celý rok veľa zdravia,
lásky, spokojnosti. Nech prežívajú peknú
jeseň života, plnú farieb, z ktorých každá
bude znamenať jedno krásne prežité obdobie.
Podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším pre dôchodcov v Štrbe sa konalo
v nedeľu 27. októbra 2019.
Ľubomíra Otčenášová

Divadelná komédia Chlieb s maslom
V pondelok 14. októbra 2019 odohrali v Kultúrnom dome
v Štrbe herci Dominika Žiaranová, Gregor Hološka, Branislav
Deák a Martin Mňahončák 100 minútovú divadelnú komédiu o príbehu troch mužov hľadajúcich zmysel partnerských vzťahov a ideálneho spôsobu ako v nich zotrvať s názvom CHLIEB S MASLOM.

V rámci predstavenia odzneli viaceré úsmevné dialógy.

Protagonisti divadelného predstavenia.

ŠTRBSKÉ NOVINY

10

Bonitácia nemeckých ovčiakov
Bonitačným komisárom bol Ján Sudimák z Bardejova, figurantom Peter Ličák z Prešova.
Bonitácia prebehla v príjemnej atmosfére, k spokojnosti
všetkých zúčastnených – psovodov a divákov, ktorí boli veľmi radi, že sa uskutočnila v krásnom prostredí našej obce.
Organizátori aj touto cestou ďakujú Obecnému úradu
v Štrbe za vytvorenie výborných technických podmienok
pre uvedenú bonitáciu a Futbalovému oddielu ŠK Štrba za
zabezpečenie dobrého občerstvenia.
Ján Garajček,
Obecný Kynologický klub Štrba

Organizátori podujatia.

V sobotu 19. 10. 2019 sa uskutočnila na Športovom štadióne v Štrbe
bonitácia nemeckých ovčiakov, ktorú usporiadal Obecný Kynologický
klub Štrba.
Bonitácie – komplexného zhodnotenia psíka/sučky, ktorý splní podmienky, a to je skúšky z výkonu 1. stupňa, výstavy a röntgenu bedrových a lakťových kĺbov, sa zúčastnilo 29 psov z celého Slovenska. Po
splnení týchto podmienok rozhodca bonitácie posúdi skúšku povahy
a zhodnotí psíka/sučku v statike, čo sa týka exteriéru a vád. Meria sa
výška a váha psíka/sučky a po týchto všetkých zisteniach určí rozhodca bonitačný kód, na základe ktorého sa pes/sučka zaradí do chovu.

Účastníci bonitácie so svojimi psami.

Zámutovská struna
Po úspechu na okresnej súťaži Z Tatranského prameňa, FS Štrbän sa zúčastnila 28.9.2019 krajskej súťaže hudobného folklóru dospelých v Zámutove – Zámutovská struna 2019. Trinásť súťažiacich – víťazov okresných kôl bojovalo o víťazstvo v kategórii Spevácke
skupiny. Ženská spevácka skupina Štrbän opäť bola úspešná a umiestnila sa v Zlatom pásme s priamym postupom na celoštátne kolo
súťaže Vidiečanova Habovka, ktoré sa uskutoční 16.-17. 11. 2019 v Habovke.
Ľubomíra Otčenášová
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ŽIVOT V ŠTRBE VO FARBÁCH OBRAZOV
Každý obraz ponúka príbeh. Aj preto obrazy odvždy ľudí fascinovali a odpradávna skrášľovali steny domov či bytov. Obraz nie je len akýsi
predmet. Je to dielo, v ktorom je kúsok maliarovej duše. Je to dielo, v ktorom je príbeh a emócia. Každý obraz zachytáva niečo iné. No každý má
svoje čaro. Každý vznikol v inom čase, stvárňuje minulosť, zachytáva jedinečnosť, ktorá sa už nezopakuje.
Každá dedina má svoju minulosť. Je to
niečo, čo jej nikto nemôže vziať. Niečo,
čo k nej patrí. V tom je krása minulosti.
Jej čaro spočíva v tom, že sa nedá zmeniť
a ani prepísať. Minulosť už raz bola.
Budúcnosť nepoznáme. Minulosť však
áno. Je častokrát zvečnená na fotografiách, uložená v spomienkach, v našom
srdci, alebo potom na obrazoch, ktoré zachytávajú to, čo tu bolo. To, na čo mnohí
už dávno zabudli.
Zatiaľ, čo fotografia vzniká v zlomku sekundy, obraz sa tvorí dlhšie. No jeho krása
nám svojimi farbami pripomína miesta,
ktoré sa zmenili, alebo ľudí, ktorí už navždy
odišli. A tiež prácu ľudí, ktorá dnes už nie
je taká ako kedysi. Zatiaľ, čo pred niekoľkými desaťročiami ľudia ťažko pracovali
na poli, dnes ich prácu nahradili poľnohospodárske stroje. Prejde ešte zopár rokov
a novú generáciu ani zďaleka nenapadne,
ako kedysi v minulosti ťažko pracovali ich
pradedovia a prababky. Avšak obrazy z de-

Autor: Dávid Kičin.

V dnešnej dobe sa rozmohol fenomén
mladých ľudí ísť do zahraničia. Je to, samozrejme, pochopiteľné. Ekonomická situ-

PRI PRÁCI, Dávid Kičin, 2019.

dinského prostredia budú aj novej
generácii pripomínať čaro minulosti, ktorá sa už nikdy nezopakuje.
Nová technika, rýchlosť doby,
uponáhľanosť ľudí je práve to, kvôli čomu v prítomnosti premýšľame
nad budúcnosťou. No málokedy
sa zastavíme a obzrieme späť.
Robíme tým veľkú chybu, pretože
z minulosti všetkých slovenských
dedín, ako aj tej našej – Štrby je
toľko krásnych vecí.

ácia na Slovensku nie je taká zaujímavá
ako v Anglicku, alebo Nemecku. No napriek tomu je veľa ľudí, ktorí odišli za hranice, ale jedného dňa sa chcú vrátiť späť.
Častokrát ani nevedia pomenovať, čo ich
tu ťahá, ale z nejakého dôvodu sa jedného
dňa chcú vrátiť. To, čo ich láka späť je domov. To je to slovo, ktoré hovorí za všetko.
Každý máme len jeden domov. Miesto, kde
sme vyrástli, kde sme sa naučili chodiť,
kde sme sa hrali s kamarátmi, kde sme
chodili do školy a kde sme vyrastali. Nikde
inde na svete, nech je to akýkoľvek krásny
kraj, to nebude náš domov. Ten je len jeden. Ten je tu.
Doba sa zmenila. Minulosť odišla do histórie a prítomnosť je iná. Veľa ľudí sa každoročne sťahuje z dedín do veľkých miest.
Na Slovensku je obľúbeným mestom hlavne Bratislava. Naše hlavné mesto síce ponúka veľa pracovných príležitostí či mnoho
iných aktivít ako sú nákupné centrá, kaviarne, diskotéky a kopec iných možností,

V ŠTRBE, Dávid Kičin, 2018.

ŠTRBA V MINULOSTI, Dávid Kičin, 2019.

avšak rovnako ponúka aj nevýhody. Tým je hluk, uponáhľanosť,
akýsi zrýchlený život. To, čo na
dedine nepoznáme. V meste plynie
čas akosi rýchlejšie. Ľudia sú menej všímaví, každý je ponorený vo
svojom svete. Život na vidieku si
ide svojou vlastnou cestou. Cestou
krajšou.
Na jeseň opadnú stromom ich
koruny a zem zakryje prikrývka
listov. Farby, ktoré ponúka, potešia
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nejedno ľudské
ktorý akoby bol
oko. Aj preto sa
obrazom. Staré
hovorí, že jeseň
humná, ktoré nám
je najkrajším
pripomínajú ako
ročným obdosa kedysi žilo a
bím.
gazdovalo. Kostoly, ktoré nám vždy
O obrazoch
dávali a dávajú nása hovorí staré
dej na tomto sveznáme: „Koľko
te. Ročné obdoľudí, toľko chubia, ktoré svojou
tí”. Každému sa
zmenou ponúkajú
páči niečo iné. ŠTRBA, Dávid Kičin, 2018.
ŠTRBSKÁ ŽENA, Dávid Kičin, 2019.
stále niečo iné.
Niekoho fasciDoba napreduje, mestá sa rozrasnujú krajinky, iného zátišia, ďalšieho
tajú, život plynie akosi rýchlejšie. Uliabstraktné umenie. Jedna pravda je
ce zapchali autá, ľudia sa náhlia, ani
však istá. Neexistuje na svete škanevedia kam. Taký je život v meste.
redý obraz. Každý má svoje čaro.
No dedina si žije svoj život. Taký poKaždý, kto niekedy zobral do ruky
malý, kľudnejší. Taký iný život, ktoštetec a začal maľovať, dal svojmu
rý je ťažko opísať slovami. Preto je
dielu všetko, čo bolo v ňom. Dal mu
lepšie niekedy iba ticho sedieť a ten
kúsok seba.
Obec Štrba ponúka viacero krásživot na dedine namaľovať farbami.
nych pohľadov, ktoré už akoby samé
Niekedy totižto netreba slová, aby
boli obrazom. Niekedy sa stačí prejsť
človek povedal to, čo chce povedať.
dedinou, a ak sa človek dobre zahľadí, vidí to. Pohľad, ktorý akoby si sám
Dávid Kičin
žiadal byť zvečnený tu a teraz. Pohľad, ŠTRBSKÁ JESEŇ, Dávid Kičin, 2019.
Štrba, Krôn 398

TRI TVORIVÉ TVORY OPÄŤ V ŠTRBE
V utorok 19. novembra 2019 sa do Štrby po dvoch rokoch vráti divadelno improvizačná skupina TRI TVORIVÉ TVORY. Skupinu 3T tvoria Juraj
„Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško a každé ich približne 90 minútové vystúpenie je jedinečné, neopakovateľné a častokrát aj adrenalínové.
Na základe tém, ktoré vyberie publikum, skúsení zabávači vytvárajú
priamo pred očami divákov krátku divadelnú hru. Práve vďaka tomu ide
o vysoko interaktívne predstavenie,
ktoré ponúka nečakané situácie, ako
pre publikum, tak i pre samotných hercov. Každá divadelná hra je originál, ide
teda o jej premiéru a derniéru zároveň.
Divadelná improvizácia je umelecký
tvar natoľko citlivý, že do hry vstupujú
i nálady a pocity divákov a predstavenie sa tak stáva naozaj spoločným dielom. 3T vznikli v roku 2004 a za svoje
15-ročné pôsobenie odohrali už
600 predstavení.
Podujatie organizuje Art Café Štrba, ktorá v júni oslávila svoje tretie narodeniny a
práve Tri tvorivé tvory v roku 2017 vzbudili záujem o predstavenia u mnohých
ľudí zo širokého okolia. V roku 2017 do
Štrby zavítala miestami lyrická, miestami

bláznivá komédia „Nevyliečiteľní” a minulý rok päť individuí odohralo groteskný
príbeh „Na koho to slovo padne“. Lístky
si záujemcovia môžu zakúpiť priamo
v prevádzke Art Café v Štrbe (ulica Hlavná
181) a viac informácií je dostupných na
www.artcafestrba.sk.
Eva Jančíková
Art Café Štrba
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Dvadsať plodných tatranských rokov
V roku 2019 si pripomíname aj dve okrúhle výročia, ktoré bezprostredne súvisia s veľkým milovníkom Vysokých Tatier, maliarom Otakarom
Štáflom. Na Štrbské Pleso do Vysokých Tatier prišiel v roku 1919 - pred sto rokmi a odišiel z nich z Popradského plesa v roku 1939 - pred osemdesiatimi rokmi. Medzitým tu aktívne strávil neuveriteľne plodných dvadsať tatranských rokov, počas ktorých vytvoril nielen množstvo nádherných
diel, prezentujúcich čarovnú tatranskú prírodu, ale pri Popradskom plese pod Ostrvou zanechal aj svoj zhmotnený sen – Symbolický cintorín
obetiam hôr, ktorý je európskym unikátom.
Žiaľ, životnú niť Otakara Štáfla i jeho manželky pretrhlo 14. februára 1945, len necelé
tri mesiace pred skončením II. svetovej vojny,
neočakávané bombardovanie Prahy, počas
ktorého obaja manželia zahynuli v jeho pražskom ateliéri na Mánesovej ulici č. 20. Otakar
Štáfl mal vtedy 60 rokov, jeho manželka Vlasta
nedožitých 38 rokov. Spomínané bombardovanie Prahy uskutočnilo 62 ťažkých amerických
bombardérov B – 17 Flying Fortress /Lietajúca pevnosť/ a B – 24 Liberator /Osloboditeľ/,
ktoré behom iba 5 minút medzi 12.25 a 12.30
zhodili na Prahu 371 trieštivých a 8 000 zápalných bômb. Zahynulo 701 ľudí, ďalších
1 184 bolo zranených a 11 tis. Pražanov prišlo o strechu nad hlavou. Medzi obeťami bola
napr. aj 16 – ročná dcéra slávneho českého
maliara, ilustrátora a spisovateľa Josefa Ladu
Eva Ladová. Pozostatky posledných 23 obetí
boli nájdené až začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia pri oprave jedného domu
na Vinohradskej triede.
Pražania boli totiž úplne nepripravení na
bombardovanie mesta, a keď sa ozvali sirény
leteckého poplachu, mnohí ani nešli do krytov. Obyvatelia Protektorátu Čiech a Moravy
sa úplne prirodzene považovali za spojencov
Ameriky, Anglicka i Sovietskeho zväzu a vzájomne sa utvrdzovali v tom, že exilový prezident
Beneš v Londýne drží nad Prahou ochrannú
ruku. Dôvody tohto náletu sa zatiaľ nepodarilo

Pri maľovaní.

dôveryhodne objasniť, hovorí sa však
o dvoch predpokladaných. Tým prvým
bola navigačná chyba pri výbere cieľa, pretože Američania leteli ako tretia
vlna na nálet na Drážďany, tým druhým
úvaha, že Praha bola už dopredu vybratá ako jeden z náhradných cieľov
bombardovania, pretože predstavovala
výnimočný železničný uzol.
Vráťme sa však k tatranskému príbehu Otakara Štáfla, ktorý prepadol magickej sile vysokých hôr telom i dušou.
Aj keď Slovensko navštívil prvýkrát už
v roku 1912, na Štrbské Pleso do Vy-

Zabávajúca sa spoločnosť na plavárni, s klobúkom
v ruke Otakar Štáfl.

Otakar Štáfl v pracovnom nasadení pri jazere.

sokých Tatier prišiel až v roku 1919 a ubytoval
sa v Grandhoteli Kriváň, kde si následne zriadil
aj maliarsky ateliér. Výsledkom jeho neúnavnej
práce bol už v roku 1922 pripravený súbor
120 tatranských akvarelov, ktoré sa mu podarilo vydať v roku 1928. Z predlôh jeho obrazov vzniklo aj viacero poštových známok
s motívom Štrbského Plesa. Bolo to v roku 1927
a známky mali hodnotu 4 a 5 korún, pričom
tá prvá vyšla v náklade 2,85 mil. ks a tá druhá v náklade až 3,5 mil. ks. Na známkach
boli zachytené budovy kúpeľov s jazerom
a v pozadí štíty Soliska a Patrie, pričom zaujímavý je pohľad na zreteľne hustý les pod Predným Soliskom. Po Oravskom zámku z roku
1926 bolo Štrbské Pleso len druhým motívom
zo Slovenska na známkach novej Československej republiky. Bol tiež autorom niekoľkých
plagátov, farebných drevorytov a akvarelov,

najznámejším však bol monumentálny olej
s motívom Bielovodskej doliny s rozmermi
273 x 510 cm, ktorý bol nainštalovaný
15. júna 1926 za osobných pokynov jeho autora a visel spolu s ďalšími dvoma obrazmi v hotelovej reštaurácii Grandhotela Hviezdoslav až
do začiatku rekonštrukcie tohto objektu v roku
2005. Aj vo vedľajšej francúzskej reštaurácii,
ktorá bola obložená ušľachtilým obkladom
z fínskej brezy, boli vložené ďalšie štyri Štáflove
obrazy s tatranskými motívmi. Tieto interiéry
nemali vtedy v celých Tatrách konkurenciu.
S myšlienkou založenia Symbolického cintorína venovaného obetiam hôr prišiel Štáfl po
prvýkrát už v roku 1922. Predniesol ho riaditeľstvu kúpeľov na Štrbskom Plese a podľa jeho
prvého zámeru malo byť toto pietne miesto
situované priamo na Štrbskom Plese pri jazere, neďaleko Vily Marína. Proti tejto lokalizácii
sa však zdvihla vlna protestov zo strany verejnosti. V roku 1926 sa Štáfl zoznámil s Vlastou
Koškovou, už vtedy známou spisovateľkou
rozprávok a dievčenských románov a budúcou
skvelou horolezkyňou, s ktorou sa v roku 1927
aj zosobášil. V roku 1928 bol vyhlásený konkurz na prenájom Chaty pri Popradskom plese,
ktorý Štáfl vyhral a za spolunájomcu si vybral
Václava Fišku, ktorý v rokoch 1922 až 1928
viedol na Štrbskom Plese podniky Klubu československých turistov /KČST/.
Chata pri Popradskom plese tak začala žiť
rušným turistickým životom, nájomcom sa podarilo vytvoriť príjemné, kultivované a obľúbené turistické centrum aj so stanicou záchrannej
služby. Štáfl neustále maľoval priamo v prírode,
v chate bola stála výstava jeho obrazov. Jeho
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Vysoké Tatry od stanice Štrby.

manželka Vlasta sa začala intenzívne venovať
horolezectvu a dosiahla viacero prvovýstupov,
ktoré zarezonovali aj v časopise Krásy Slovenska. Osobným pričinením Štáfla vyrástlo pri
Popradskom plese aj rozmermi nie veľké, ale
pekné a bohaté alpínium.
Štáfl sa však nevzdával svojej myšlienky na
zriadenia Symbolického cintorína a opätovne ju
prezentoval v roku 1930. No až v roku 1932
sa zoznámil s Alojzom Lutonským, vtedajším
tajomníkom KČST, v ktorom našiel obetavého
a vytrvalého spolupracovníka pri presadzovaní svojej myšlienky a následne aj samotnej
výstavbe tohto pietneho miesta. Ako nové
miesto bol vybraný limbový háj pod Ostrvou
pri Popradskom plese. Hoci mal byť pôvodne
Symbolický cintorín otvorený už v roku 1934,
všetky potrebné povolenia sa nestihli vybaviť
načas a počas samotnej výstavby sa objavili aj
vážne finančné problémy.
V tomto roku však Štáfl začal maľovať aj
obraz pre kaplnku na Symbolickom cintoríne,
i keď táto ešte nebola postavená. V roku 1936
bol obraz už takmer hotový, Štáfl čakal iba na
fotografie konkrétnych tatranských horských
vodcov, aby mohol dokončiť tváre. Tento obraz však nie je známy v ukončenej podobe,
zachovala sa iba jeho fotografická reprodukcia.
Ďalšie osudy Štáflovho obrazu určeného pre
kaplnku nie sú známe, pretože do úvahy prichádzajú až dva obrazy – Znášanie raneného
a Znášanie mŕtveho horolezca. Štáfl i Lutonský však naďalej neúnavne pracovali na vybudovaní tohto pietneho miesta, Štáfl dokonca
osobne osadil v limbovom háji v roku 1938 aj
päťdesiat Fekiačových drevených maľovaných
detvianskych krížov. Dňa 3. augusta 1938
menoval KČST v Novom Smokovci O. Štáfla
a A. Lutonského ako zakladateľov tatranského
Symbolického cintorína, za doživotných členov
kuratória Symbolického cintorína. Odovzdali im
aj osvedčenia, ktorých autorom bol akademický maliar Fedor Klimáček.

Pohľad na Štrbské pleso zo Soliska.

Štrbské pleso.

Do kaplnky, postavenej podľa projektu
Ing. Roberta Vosyku, z podkladov kresieb
od prof. Vydru, bol nainštalovaný aj oltár,
ktorý venoval Karol Danko z Tatranskej Štrby. Oltár bol z limbového dreva a vyrezal ho
stolársky majster zo Štrby. Na Štáflov obraz
aj naďalej čakal prázdny vyrezávaný rám,
ktorý tiež venoval Danko. No už počnúc
rokom 1936, sa v predvečer Dušičiek na
Symbolickom cintoríne začali pravidelne schádzať priaznivci hôr, aby si pietnou spomienkou pripomenuli ich obete. Venčeky na kríže
vtedy pripravovala pani Eugénia Vyskočilová
z Prahy, ktorá do kaplnky aj neskôr venovala
zvon s nápisom „Mŕtvym na pamiatku a živým
na výstrahu“. Tradícia dušičkových stretnutí
s venčekmi na krížoch sa zachovala do súčasnosti a organizuje sa pravidelne tretí októbrový
víkend. Celkove bolo pod Ostrvou osadených
57 drevených maľovaných detvianskych krížov
a jeden hlavný – vstupný. Zhotovil ich rezbár
Jozef Fekiač – Šumný z Detvy.
Samotný Symbolický cintorín bol oficiálne otvorený pre verejnosť 11. augusta 1940,
kaplnku vysvätil osobne Dr. Jozef Tiso, vtedajší prezident Slovenského štátu. Sprevádzal
ho predseda snemu Dr. Martin Sokol a ministri
Alexander Mach, generál Ferdinand Čatloš, Gejza Medrický, Jozef Sivák a tiež spišský biskup
Ján Vojtaššák. Pri tejto návšteve Vysokých Tatier bol prezident so svojou suitou ubytovaný
v Grandhoteli Hviezdoslav na Štrbskom Plese
a zdravotné zabezpečenie jeho návštevy mal
na starosti MUDr. Ján Pullman, vedúci lekár
kúpeľov na Štrbskom Plese.

Paradoxne na otvorení Symbolického cintorína neboli prítomní ani Otakar Štáfl, ani Alojz
Lutonský. Štáfl sa musel totiž po vyhlásení
Slovenského štátu ako Čech nútene vrátiť späť
do Prahy, kde pri spomínanom bombardovaní
tragicky zahynul. A tak od roku 1947 zdobí
Symbolický cintorín aj ich bronzová pamätná
tabula v tvare maliarskej palety a štetca na
žulovom balvane pri starej limbe. O rok neskôr
vyšla publikácia A. Lutonského „Symbolický
cintorín vo Vysokých Tatrách“ /1948/, v ktorej
vysoko vyzdvihol vklad a podiel Otakara Štáfla
na tomto diele.
V roku 1961, na základe iniciatívy Správy Tatranského národného parku, vytvoril
umelecký rezbár z Podolínca, Ladislav Tfirst
/1908 – 1984/, drevoryt podľa reprodukcie
obrazu „Znášanie raneného horolezca“, ktorý
je v súčasnosti vystavený v kaplnke na Symbolickom cintoríne s Otakarom Štáflom medzi
záchranármi.
V súčasnosti sa o Symbolický cintorín starajú Štátne lesy TANAP-u z Tatranskej Lomnice.
Leží v nadmorskej výške 1 525 metrov a pre
návštevníkov je v súčasnosti otvorený každoročne od 15. júna do 31. decembra. Od roku
1997 sa začalo s postupnou výmenou pôvodných drevených krížov za nové od rezbára Štefana Melicha tiež z Detvy. Koncom roka 1999
bolo na cintoríne 37 pôvodných drevených
krížov, jeden hlavný – vstupný a 20 nových
detvianskych krížov. Na Symbolickom cintoríne
bolo do roku 2019 osadených 386 pamätných
tabúľ, na ktorých je 511 mien. Od pietnej spomienky v roku 2018 tu pribudlo osem nových
tabúľ s 13 menami, 6 životov si vyžiadali samotné Vysoké Tatry. Symbolický cintorín je zapísaný aj v zozname kultúrnych nehnuteľných
pamiatok Slovenska a patrí k najnavštevovanejším miestam vo Vysokých Tatrách.
Podľa knihy Mikuláša Argalácsa
„Česká stopa v Tatrách“
voľne spracoval Ing. Peter Chudý
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Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu
15. októbra 2019 sa v hoteli Patria a v Športovom areáli FIS na Štrbskom Plese uskutočnili až tri významné podujatia, bezprostredne súvisiace s
nadchádzajúcimi Majstrovstvami školskej mládeže ISF v cezpoľnom behu v roku 2020. Dopoludnia bola vo Vatra klube prvá tlačová konferencia organizátorov tohto podujatia, následne sa v Športovom areáli FIS uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu a kvalifikácia na MŠM ISF 2020
už na trati, pripravenej na budúcoročné Majstrovstvá sveta a popoludní aj ďalšie zo zasadnutí organizačného výboru týchto majstrovstiev, ktoré budú
najvýznamnejším podujatím Slovenskej asociácie športu na školách v tomto desaťročí.
Prítomní novinári dostali pri prezentácii na úvod
tlačovej konferencie od
zástupcov organizačného
výboru všetky doterajšie
tlačové správy a bulletiny,
vydané z príležitosti propagácie tohto významného školského športového
podujatia. Na úvod tlačovej konferencie, ktorej sa
zúčastnili predstavitelia
SAŠŠ, obce Štrba na čele
so starostom Michalom
Sýkorom, OV MŠM 2020,
Slovenského paralympijského výboru a Olympijského klubu Vysoké Tatry, Účastníci tlačovej konferencie pred pretekmi.
vystúpili predseda Slovenskej asociácie športu na školách Marian Majzlík kolách, z ktorých z takmer tridsiatky ZŠ a SŠ
a ambasádor tohto podujatia, olympijský víťaz z celého Slovenska postúpilo na Štrbské Pleso
v chôdzi Matej Tóth, ktorý sa rozhodol výrazným 56 dievčat a 57 chlapcov, ktorí súťažili v štyroch
spôsobom propagačne podporovať toto svetové kategóriách jednotlivcov a štyroch kategóriách
školské športové podujatie na Slovensku, ktoré trojčlenných družstiev. Bežalo sa na okruhu
bude premiérovo na Štrbskom Plese. Štrbské 1,5 km, žiačky ZŠ bežali jeden okruh, žiaci
Pleso totiž pokladá za svoj druhý domov, pretože ZŠ a študentky SŠ dva okruhy a študenti SŠ
v jeho okolí strávil každoročne počas tréningo- 3 okruhy. Preteky sa uskutočnili v krásnom, jevých táborov niekoľko mesiacov.
sennom, slnečnom počasí aj za podpory divácSamotné Majstrovstvá Slovenska v cezpoľ- kej kulisy.
nom behu žiakov a študentov pre rok 2019
Zároveň sa uskutočnila aj kvalifikácia na
sa uskutočnili po predchádzajúcich krajských budúcoročné Majstrovstvá školskej mládeže

Štart pretekov.

ISF 2020 v cezpoľnom
behu, ktorej sa zúčastnilo
60 pretekárov z desiatich
stredných škôl. Z nej víťazné šesťčlenné družstvá
nás budú reprezentovať
v apríli 2020 opäť v Športovom areáli FIS na Štrbskom Plese v očakávanej
konkurencii okolo tridsiatich krajín z celého sveta.
Tejto cti sa dostalo v kategórii chlapcov družstvu
študentov Spojenej školy,
ulica Dominika Tatarku
z Popradu a v kategórii
dievčat družstvu študentiek zo Športového gymnázia v Nitre. Vedúcim slovenskej výpravy bude Martin Ileš. Obe víťazné
družstvá sa za víťazstvo vo svojich kategóriách
v najbližšom období zúčastnia viacdňových sústredení priamo v hoteli FIS na Štrbskom Plese.
Počas týchto pretekov sa uskutočnila aj generálka akreditácie účastníkov podujatia, fungovania výpočtovej techniky, ako aj funkčnosti
elektrických rozvodov počas pretekov v celom
športovom areáli. Samotné zasadnutie organizačného výboru sa venovalo hlavne upresneniu programu budúcoročného podujatia, ktoré
sa v termíne 18. – 23. apríla 2020 uskutoční
s mottom: „Enviromentálne, ekologické, športové a spoločenské podujatie – používaj pitnú
vodu z vodovodu, presúvaj sa pešo, alebo vláčikom. Chráňme naše hory, pomôžeme sebe“.
Naplno funguje už aj webovská stránka
podujatia www.isfsports.org, kde je možné nájsť
všetky aktuálne informácie, týkajúce sa prípravy
týchto majstrovstiev. Zároveň vyšiel aj informačný Bulletin č. 1. Novinkou športového programu
je aj spolupráca so Slovenským paralympijským
výborom, ktorý zabezpečí pred štartom samotných pretekov predbeh detí so zdravotným postihnutím s mottom: „Všetci sme si rovní“. Do
celkového programu bola doplnená aj odborná
dvojdenná konferencia na tému: „Výchova a
vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu“.
Tlačovú správu pripravili
členovia OV MŠM ISF v CB 2020
Mgr. Andrea Ristová a Ing. Peter Chudý
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Tajničku z krížovky ŠN č. 10/2019 zašlite na Obecný úrad Štrba – Hlavná 188/67, 059 38 Štrba osobne, poštou alebo na mailovú adresu:
strba@strba.sk do 15. 11. 2019. Dvom lúštiteľom venujeme knižnú publikáciu. Znenie tajničky zo Štrbských novín č. 9/2019: “September je krásny ako
kvet a ovocie v ňom sladké ako med“. Knižnú publikáciu vyhrávajú: Ing. Ľubomíra Repašská, Družstevná 802/73, 059 38 Štrba, Martina Sokolová, P. Z.
Vrbického 167/7, 059 38 Štrba. Knihy si môžu prevziať na Obecnom úrade v Štrbe.
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